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Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om 

ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af antallet af medlemmer i 

Psykolognævnet) og udkast til tre bekendtgørelser for Færøerne på 

psykologområdet 

Lov nr. 822 af 7. maj 2021 om ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af 

antallet af medlemmer i Psykolognævnet) er trådt i kraft i Danmark den 1. juli 

2021.  

 

Formålet med loven er at udvide antallet af medlemmer af Psykolognævnet for 

at give nævnet den nødvendige mødekapacitet og derved give bedre 

muligheder for nævnet til at planlægge og afvikle det nødvendige antal 

nævnsmøder i forhold til det aktuelle sagsindtag og antal verserende sager. 

 

Samtidig med lovens ikrafttræden er der i Danmark udstedt følgende 

administrative forskrifter på psykologområdet: 

 En ny udgave af bekendtgørelse om et autorisationsregister og 

offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet 

(konsekvensændringer som følge af loven og ny redaktionel 

opsætning). 

 En ny bekendtgørelse om egnethedspåbud til autoriserede psykologer. 

 En ændring af bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang 

til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog 

samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 

(konsekvensændring som følge af de nordiske landes aftale om 

ændring af Den nordiske overenskomst af 14. juni 1993 om fælles 

nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for 

sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. Overenskomsten er ændret, 

sådan at den ikke længere indeholder fælles nordiske regler om 

anerkendelse af kvalifikationer for psykologer og er indskrænket til kun 

at omfatte personer, der er uddannet sygeplejerske med ansvar for 

den almene sundheds- og sygepleje, sundhedsassistent eller social- 

og sundhedsassistent). 

Heilsumálaráðið (det færøske sundhedsministerium) har bedt om, at loven 

sættes i kraft for Færøerne, og at ovennævnte administrative forskrifter også 

udstedes for Færøerne, sådan at regelgrundlaget for autoriserede psykologer 

er ens på Færøerne og i Danmark. 
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Social- og Ældreministeriet har derfor udarbejdet vedlagte udkast til anordning 

om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. 

(Udvidelse af antallet af medlemmer i Psykolognævnet) og udkast til tre 

bekendtgørelser for Færøerne på psykologområdet, som hermed sendes i 

høring. 

 

Eventuelle bemærkninger til udkastene udbedes senest onsdag den 12. 

januar 2022 og bedes sendt på mail til bgn@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41 85 13 40. 

 

 

Med venlig hilsen 

Brian Gresell Nørgaard, chefkonsulent 
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